
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 تغذیه گروه آموزشی 

 تغذیه  رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

  عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              عملی          تئوری نوع واحد درسی

 ساعت 34:  ( ساعت زمان )                                2تعداد واحد :        تعداد واحد/ ساعت

 15 کد درس

 1فیزیولوژی  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 رقیه پاکدلدکتر 

 پزشکی فیزیولوژی مدرس  رشته تحصیلی

 Ph.D مدرس  مقطع تحصیلی

  رتبه علمی

 r_pakdel@yahoo.com پست الکترونیک

 شماره تماسآدرس / 

مرکز تحقیقات پردیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، ، دامغان جاده 5 کیلومترسمنان، 

 فیزیولوژی

 02333654207تلفن تماس: 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
  تنظیم اسید و بازفیزیولوژی کلیه و درون ریز، فیزیولوژی دستگاه گوارش،  آشنایی با فیزیولوژی غدد

 اهداف اختصاصی

هورمونهای غده هیپوفیز و آشنایی با مقدمات فیزیولوژی غدد، هورمونهای هیپوتاالموسی و عملکرد آنها،  -1

اعمال آنها، غده تیروئید و عملکرد هورمونهای تیروئید، عملکرد هورمونهای غده پانکراس، اعمال 

هورمون های غده فوق کلیه، فیزیولوژی استخوان، غده پاراتیروئید و هورمون پاراتورمون، هورمون 

مردانه، دستگاه تناسلی زنانه و  هورمونهای کلسی تونین، ویتامین دی، دستگاه تناسلی مردانه و

 هورمونهای زنانه

تنظیم شیمیایی و بخشهای مختلف دستگاه گوارش و عملکرد آنها در هضم و جذب غذا، آشنایی با  -2

جذب غذا، ، مراحل هضم و  عصبی دستگاه گوارش، حرکات دستگاه گوارش، ترشحات دستگاه گوارش

 نگیتعادل غذایی، تنظیم تغذیه، چاقی، گرس

آشنایی با ساختار کلیه، فرایند تشکیل ادرار)فیلتراسیون، بازجذب و ترشح(، فرایند تغلیظ و رقیق  -3

 سازی ادرار، نقش کلیه در تنظیم آب و الکترولیتها بدن، نقش کلیه در تنظیم اسیدیته مایعات بدن

 حرکتیحیطه روانی  حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 روش های تدریس

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

  سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 خالق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

Hall JE, Hall ME. Guyton and Hall textbook of medical physiology: Elsevier Health Sciences; 2020. 

Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks HL. Ganong's review of medical physiology: McGraw-Hill 

Education; 2019. 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 روش تدریس

مواد و وسایل 

 آموزشی 

روش *

 ارزشیابی

1 

  مروری بر غدد درون ریز و عملکرد

 کلی سیستم غدد درون ریز

 انواع سیستم های پیام رسان 

  هورمونها از نظر ساختاریانواع 

 تولید و ترشح هورمونها 

 الگوی ترشح هورمونها 

 انتقال هورمونها 

 پاکسازی هورمونها 

 

16/12/99 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1

2 

 تاکید مکانیسم عمل هورمونها با 

و  سلولی داخل های گیرنده بر

 با متصل غشایی های گیرنده

 آنزیمها، با متصل و G پروتئین

 آدنوزین دوم پیک مکانیسم

حلقوی،  مونوفسفات

 کلسیم و غشایی فسفولیپیدهای

 کالمودولین

 به مربوط سلولی داخل مسیرهای 

 آنزیمی های گیرنده

 داخل های گیرنده تاثیر روند 

ژنتیکی  ماشین روی بر سلولی

 سلول

 هورمونهای اختصاصی های گیرنده 

 عملکرد نحوه ریز درون

23/12/99 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1



 پروتئینی، استروئیدی هورمونهای

 هدف بر سلول تیروئیدی و

 

3 

 هیپوفیز -محور هیپوتاالموس 

 اعمال هیپوتاالموس 

 کنترل هیپوتاالموس بر هیپوفیز 

  هورمونهای آزاد کننده و مهار

 کننده هیپوتاالموس

  هورمونهای هیپوفیز خلفی و اعمال

 آنها

 یقدام زیپوفیه یهورمونها  

  

14/1/1400 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1

4  

 هورمون رشد ساختار 

 هورمون رشد کیولوژیزیف اعمال 

 مربوط به هورمون رشد اختالالت 

 هورمون ACTH 

 ها نیگنادوتروپ 

 هورمون TSH 

 نیپروالکت 

  ساختار غده تیروئید 

 مراحل ساخت هورمونهای تیروئید 

 مکانیسم عمل هورمونهای تیروئید 

 اعمال مهم هورمونهای تیروئید 

 تنظیم ترشح هورمونهای تیروئید 

 اختالالت تیروئید 

21/1/1400 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1

5 

 هیساختار غده فوق کل  

 هیغده فوق کل یهورمونها  

  ساخت و ترشح

 مینرالوکورتیکوئیدها

  اعمال آلدوسترون 

 تنظیم ترشح 

  اختالالت مرتبط

 بامینرالوکورتیکوئیدها

  ساخت و ترشح

 گلوکوکورتیکوئیدها

 اعمال گلوکوکورتیکوئیدها 

 تنظیم ترشح 

  اختالالت مرتبط با

 گلوکوکورتیکوئیدها

 ساختار غده پانکراس 

  هورمونهای پانکراس 

28/1/1400 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1



 انسولین اعمال 

 تنظیم ترشح انسولین 

 اعمال گلوکاگون و تنظیم ترشح آن 

 دیابت 

6 

  ساختار استخوان و انواع سلولهای

 استخوانی

  هورمونهای دخیل در متابولیسم

 کلسیم و فسفات

  غده پاراتیروئید و اعمال هورمون

 پاراتورمون

 تنظیم ترشح هورمون پاراتورمون 

 اعمال کلسی تونین و تنظیم ترشح 

  و اعمال آنها ویتامین دی 

4/2/1400 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1

7 

 ساختار تولید مثلی مرد 

 فرایند اسپرماتوژنز 

 تستوسترون و هورمونهای مردانه 

  اعمال هورمونهای مردانه 

 بلوغ 

 ساختار تولید مثلی زن 

 و تخمک گذاری سیکل جنسی 

 اعمال هورمونهای تخمدانی 

 بلوغ و منارک 

 یائسگی 

11/2/1400 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1

8 

 اصول کلی حرکات دستگاه گوارش 

  کنترل عصبی دستگاه گوارش و

 ای سیستم عصبی روده

 کنترل هورمونی دستگاه گوارش 

 جریان خون دستگاه گوارش 

18/2/1400 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1

9 

  انتقال و مخلوط سازی غذا در

 دستگاه گوارش:

 خوردن غذا و مراحل بلع 

  کنترل عصبی بلع 

  حرکات معده 

 تخلیه معده و کنترل آن 

 حرکات روده باریک 

 حرکات کولون و مکانیسم دفع 

25/2/1400 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1

10 

  اصول کلی ترشح در دستگاه

 گوارش

  ترشح بزاق 

 ترشح معدی  و مراحل آن 

 تنظیم ترشح معدی 

1/3/1400 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1



  ترشحات لوزه المعده  ومراحل آن 

  صفراآناتومی صفرا و ترشح 

 ترکیب و اعمال صفرا 

 ترشحات روده باریک 

 ترشحات روده بزرگ 

11 

  هضم و جذب در دستگاه گوارش 

 هضم غذاهای مختلف با هیدرولیز 

 هضم پروتئینها 

  هضم چربی ها 

  اصول پایه جذب در دستگاه

 گوارش

  جذب در روده باریک 

 جذب در روده بزرگ 

8/3/1400 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1

12 

 تعادل های غذایی 

  تنظیم تغذیه 

  چاقی 

 گرسنگی 

15/3/1400 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1

13 

  ها کلیهکلی اعمال  

  ها و دستگاه ساختمان کلی کلیه

 ادراری

 مکانیسم دفع ادرار و تنظیم آن 

 تشکیل ادرار 

  فیلتراسیون گلومرولی و مفهوم

GFR 
  عوامل تعیین کنندهGFR 

  کنترلGFR و جریان خون کلیوی 

22/3/1400 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1

14 

 بازجذب و ترشح از توبولها کلیه 

  فعال و غیر فعال مکانیسم های

 بازجذب

  بازجذب و ترشح در قسمتهای

 مختلف نفرون

 تنظیم بازجذب 

 مفهوم کلیرانس 

 ارزیابی کلیه با استفاده از کلیرانس 

29/3/1400 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1

15 

  تغلیظ و رقیق سازی ادرار 

  تنظیم اسمواللیته 

 خارج  تنظیم غلظت سدیم مایع

 سلولی

5/4/1400 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1

16 
 تنظیم کلیوی پتاسیم 

  تنظیم کلیوی کلسیم، فسفات و

 منیزیوم

12/4/1400 8-10 
 سخنرانی

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1



  مکانیسم های کلیوی کنترل حجم

 خون و مایع خارج سلولی 

 پرسش و پاسخ

 مجازی

17 

  تنظیم تعادل اسید وباز 

 سیستم های بافرهای شیمیایی 

 سیستم تنفسی 

 سیستم کلیوی 

 اختالالت اسید و باز 

 اسیدوز تنفسی 

 الکالوز تنفسی 

  اسیدوز متابولیک 

 الکالوز متابولیک 

19/4/1400 8-10 

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 3و  1

 26/4/1400 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 .جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد را در عناوین درس  ک به تفکی (  ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

    کوتاه پاسخ   (  -2   گسترده پاسخ   -1تشریحی )  : الف 

 *( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 * انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کالسی -5

 امضاء :                                                                                                                                                          تاریخ تکمیل فرم :    

 


